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CHƯƠNG TRÌNH 
Giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Nghị quyết số 33/ND-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của 
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Đoàn giám sát xây dựng Chương trình giám sát tình hình quản lý, sử 
dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

Giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn (giám sát tập trung các nội dung: Đất công; nhà, trụ sở công; mua 
sắm tài sản công có giá trị từ 500 triệu trở lên). 

Phạm vi giám sát: Từ ngày 01/01/2009 đến hết năm 2017. 

(Có Đề cương báo cáo và các biểu liên quan kèm theo) 

II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ GIÁM SÁT 

1. Giám sát Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan đến 
quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh; các Sở: Tư pháp, Y tế, Giáo 
dục và Đào tạo,Tài chính, Lao động Thương Binh và Xã hội; Tài nguyên và 
Môi trường; UBND thành phố, UBND huyện Lộc Bình. 

3. Giám sát qua báo cáo Ủy ban nhân dân các huyện còn lại; các cơ 
quan, đơn vị liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT  

1. Thành phần Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh: 

Như thành phần được quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
11/12/2017 của HĐND tỉnh. 

2. Đoàn giám sát chia thành 02 đoàn để thực hiện giám sát, khảo sát 
trực tiếp tại các đơn vị. 

2.1 Đoàn số 1: Do ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn. 
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Đoàn giám sát trực tiếp tại Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động 
Thương binh và Xã hội; UBND huyện Lộc Bình. Việc đi khảo sát thực tế tại 
các đơn vị liên quan do Trưởng đoàn quyết định. 

2.2 Đoàn số 2: Do ông Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn 

* Đoàn giám sát trực tiếp tại Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Tài nguyên và 
Môi trường, UBND thành phố. Việc đi khảo sát thực tế tại các đơn vị liên 
quan do Trưởng đoàn quyết định. 

IV. THỜI GIAN GIÁM SÁT 

1. Ngày 13/4/2018 họp Đoàn giám sát thông nhất Chương trình giám 
sát, đề cương báo cáo; ban hành và gửi đến UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị 
liên quan, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

2. Từ ngày 10/5/2018 các đơn vị xây dựng báo cáo gửi về Văn phòng 
HĐND tỉnh trước ngày ngày 10/6/2018. 

3. Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 31/7/2018: Nghiên cứu báo cáo 

4. Từ ngày 01/8/2018 đến  30/9/2018: giám sát trực tiếp tại  UBND 
tỉnh, các Sở: Y tế, Giáo dục, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường,  
Lao động Thương binh và Xã hội, UBND Lộc Bình, UBND thành phố và một 
số cơ quan, tổ chức do Đoàn giám sát quyết định. 

5. Từ ngày 01/10/2018 đến 30/10/2018 Xây dựng báo cáo kết quả giám 
sát 

6. Hoàn thiện, ban hành Báo cáo giám sát và xây dựng Nghị quyết giám 
sát chuyên đề (tháng 11/2018) 

- Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn 
giám sát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát để trình Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
theo quy định.  

- Đoàn giám sát phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát chuyên đề trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Chương trình giám sát, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố 
Lạng Sơn chỉ đạo, xây dựng báo cáo theo yêu cầu nêu trên bằng văn bản (gồm 
cả bản điện tử), các tài liệu liên quan gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước 
ngày 10/6/2018. 

2. Trước khi tổ chức khảo sát, giám sát sẽ có thông báo cụ thể đến các 
thành viên đoàn giám sát và đối tượng khảo sát, giám sát. 
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3. Đoàn giám sát đề nghị các đại biểu trong thành phần Đoàn sắp xếp 
công việc, nghiên cứu tài liệu, tham dự đầy đủ để buổi làm việc đạt hiệu quả. 

4. Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn giám 
sát bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

5. Gửi kèm theo Chương trình là đề cương giám sát đối với các cơ 
quan, đơn vị 

 (Trong quá trình thực hiện nếu có phối hợp công việc đề nghị  các cơ 
quan hữu quan liên hệ với Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh thông qua 
Trưởng Ban: Triệu Quang Huy, SĐT:02053.816.991, DĐ: 0904.106.789  
hoặc Phó Trưởng Ban: Trần Thanh Nhàn, SĐT: 02053.812.933, 
DĐ:0916.698.398) 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c) 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 
- Thành viên Đoàn giám sát; 
- Các Ban HĐND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh; 
- Các sở ban ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, tp Lạng Sơn; 
- CVP, PCVP HĐND tỉnh; 
- Phòng TH, HC-TC-QT, KT; 
- CV phòng TH; 
- Lưu:, VT. 

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN  

 
 
 
 
 

 

Hoàng Văn Nghiệm  
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